
VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI 

Spodaj podpisani starš vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem,  
da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.  
 
Ime in priimek katehiziranca (otroka):________________________________________ 
 
Datum rojstva:_________________________ 

Otrok bo obiskoval: 1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  8.,  9., razred verouka  ali  KDP  1,   2,   3.   

Otrok je pripravljen sodelovati tudi: 

• kot ministrant(ka) 

• s petjem v otroškem zboru 

•  z igranjem ali petjem v mladinskem bendu  

• pri Slomškovem bralnem priznanju 

• kot bralec berila ali prošenj pri bogoslužju (8. in 9. razred) 

• v priložnostni dramski skupini 

• drugo:    ____________________________________________________________________ 

 
E-pošta katehiziranca (otroka):  _________________________________@________________ 
 
E-pošta staršev ali skrbnikov (obvezno):  __________________________@________________  
 
Telefon staršev ali skrbnikov: ________________________________________ 
Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika. 
 
Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, 
povezanih z njim: ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen.  
Zagotavljamo, da bo Župnija Ivančna Gorica zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o 
župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali 
tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadar koli prekličete.  
Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka: 
 
Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Ivančna 
Gorica, spletne strani Župnije ali za župnijski tiskani mediji: 

 Da. 

 Ne. 

 

VEROUČNO LETO 2020/2021 
Za župnijsko katehezo velja, da poteka istočasno kot pouk v domači šoli. Na razpolago so razkužila in umivalniki. V vsaki skupini bo 
poskrbljeno za priporočene razdalje, zato bodo otroci od 1. do 7. razreda v atriju, v veliki učilnici zgoraj, birmanci pa v spodnji veliki 
učilnici. Letos bo verouk potekal tri dni v tednu, od torka do četrtka, zato bo manj srečevanj različnih skupin. Veroučna ura za prve tri 
razrede in za Katehezo Dobrega Pastirja traja uro in pol, za birmance slabo uro, za ostale pa »šolsko uro« (45 minut). Razen 
birmancev, ki že imajo v pripravi na birmo delovne zvezke in učbenike v eni knjigi, bodo imeli vsi ostali otroci za obvezno gradivo 
samo liturgični zvezek in svoj navadni zvezek. Ostalo gradivo bodo prejemali sproti. Seveda pa močno priporočamo, da bi imela 
družina otroka naročeno tudi Mavrico, birmanci pa revijo Najst.  
Prijava za verouk, ki jo opravijo starši, bo: 
v soboto, 5. septembra med 10. in 12. uro, ter v torek in sredo, 8. in 9. septembra, od 15. do 18. ure.  
Veroučni prispevek je za vse razrede enak in vsaj delno vključuje stroške katehetskega honorarja, ogrevanja in opreme učilnic, 
sprotnih gradiv in liturgičnega zvezka. Znaša 35 evrov, za drugega in tretjega veroučenca v družini pa 15 evrov. 
 
 

Kraj in datum: __________________________  Podpis starša ali skrbnika:----------------------------------------------------- 

 


